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Renyahnya Pasar
Kacang Mete
di Korea Selatan,
I n d o n e s i a Tr a d e P r o m o t i o n C e n t r e ( I T P C ) B u s a n m e r u p a k a n
sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang
berfungsi untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia yang ingin
memasuki pasar Korea Selatan. ITPC Busan menyediakan informasi statistik
perdagangan, jalur distribusi, tren, peluang dan strategi serta hambatan dalam
memasuki pasar Korea Selatan.

Renyah
Pasar Kacang Mete
di Korea Selatan,
Saatnya
Eksportir Indonesia
Manfaatkan Peluang

T

ren mengkonsumsi kacang mete sebagai cemilan kesehatan terus meningkat.
Masyrakat di Korea Selatan bahkan memakan kacang mete sehari-hari dan
menjadikannya salah satu menu program diet. Indonesia yang merupakan penghasil
kacang mete terbesar di dunia tentunya berpeluang menambah pundi-pundi ekspornya
ke pasar 'negeri ginseng' tersebut.

Fresh or dried cashew nuts masuk dalam kategori Coconut, Brazil nut and cashew nuts
whether or not shelled or peeled yang mana merujuk kepada barang kacang mete kering
ataupun segar. Fresh or dried cashew nuts dikelompokkan ke dalam kode HS 08 sesuai
dengan jenis produknya. Sementara itu, Fresh or dried cashew nuts yang dibahas
dalam market intelligence ini mempunyai kode HS 080132.

Kode HS 080132 & Diskripsinya
TOTAL
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All products

080132

Fresh or dried cashew nuts, shelled

080122

Fresh or dried brazil nuts, shelled

080111

Desiccated coconuts

080119

Fresh coconuts, whether or not shelled or peeled
(excluding in the inner shell "endocarp")

080112

Fresh coconuts in the inner shell "endocarp”

080121

Fresh or dried brazil nuts, in shell

080131

Fresh or dried cashew nuts, in shell

Kuantitas impor Korea Selatan (kode HS 4001)
dalam 1,000 US$ & Quantity
Nilai ekspor
2015

Nilai ekspor Nilai ekspor
2018
2019

World

4045774

4436385

5494885

4938346

4657414

Viet Nam

2315661

2732522

3385090

3128961

2941542

India

804318

730899

942411

666431

559016

Netherlands

216765

242498

302784

304073

248983

Germany

102896

133744

169285

179606

173605

Brazil

102720

129588

114090

116095

120070

Nilai impor
2016

Nilai impor
2017

Nilai impor
2018

Nilai impor
2019

Importers

Nilai impor
2015

World

3464646

3750625

4802228

4705051

4375808

USA

1167767

1235175

1580528

1464279

1200699

Germany

320742

402293

549400

494724

477073

Netherlands

336596

333131

438199

383769

312305

United Kingdom

156503

173649

216962

199595

177490

38965

19570

46906

90958

165376

China

Industri

Nilai ekspor Nilai ekspor
2016
2017

Sumber: trademap.org

Industri Fresh or dried cashew nuts mengalami perkembangan yang signikan di dunia. Hal itu disebabkan
oleh kondisi pademi membuat masyarakat lebih sadar untuk menjaga kesehatan. Pola hidup sehat
tersebut dapat dicapai dengan mengonsumsi makanan bergizi, dan salah satu produk makanan yang
memiliki kandungan gizi adalah produk kacang-kacangan. Meski pada dasarnya semua kacang itu sehat,
namun ada beberapa jenis yang lebih direkomendasikan untuk organ dalam seperti jantung. Contohnya
adalah kacang mete yang memiliki kandungan asam lemak omega 3 paling tinggi.
Pola pikir tersebut turut mendorong tren konsumsi kacang mete. Sejak 2017 hingga 2019 terjadi
peningkatan dalam hal impor. Terutama dari negara-negara Eropa, khususnya Jerman, Inggris dan
Belanda. Hal ini disebabkan karena permintaan kacang mete baik sebagai makanan cemilan dan bahan
mentah untuk diolah kembali meningkat, terlebih dengan kampanye makanan cemilan kesehatan. Selain
dari negara Eropa, Amerika menjadi negara dengan pengimpor tertinggi kacang mete karena sudah
menjadi lifestyle dan tradisi masyarakat 'negeri Paman Sam'. 'negeri Paman Sam'.
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dalam 1,000 US$ (Values) dan Ton (Quantity)

2015

2016

Tahun
2017

Values (US$)

29,626

36,404

32,234

28,311

23,935

Quantity (Ton)

3,715

4,167

3,004

2,761

2,939

Impor

2018

2019

Sumber : trademap.org

Kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 080132)

Tren di Korea Selatan
Perkembangan dan tren pasar Fresh or dried cashew nuts di Korea Selatan menunjukkan perkembangan yang
menjanjikan. Bila kita lihat pertahun, dari segi nilai dan kuantitas terjadi uktuasi setiap tahunnya. Pada segi nilai
terjadi kenaikan di tahun 2016 dan terjadi penurunan di tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019.
Tren postif ini selaras dengan budaya orang Korea untuk memakan makanan kacang karena termasuk dalam
program diet yang biasa mereka lakukan. Selain itu makanan kacang biasa disajikan di tempat toko minum soju
sehingga permintaan relatif stabil. Sedangkan dari sisi kuantitas terjadi penurunan di tahun 2015, 2017 dan
2018. Semantara untuk kenaikan ada di tahun 2016 dan 2019. Penurunan ini diakibatkan terjadinya perubahan
tren, konsumen di Korea beralih ke pembelian kacang almond. Terbukti kacang almond hingga sekarang dibuat
dengan variasi rasa yang beraneka ragam. Salah satu faktor perubahan ini dikarenaka persepsi masyarakat Korea
Selatan tentang khasiat dari kacang Almond yang lebih baik daripada kacang mete.

Nilai ekspor
2015

Nilai ekspor
2016

Nilai ekspor
2017

Nilai ekspor
2018

Nilai ekspor
2019

Pangsa Pasar
2019

Negara Supplier
Fresh or dried cashew nuts
untuk Korea Selatan
pada Produk HS 080132
dalam 1,000 US$
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Peringkat Indonesia
Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga setelah Vietnam dan India (dari segi jumlah ekspor)
dengan pangsa pasar mencapai 11%. Angka ini mengalami uktuasi dari tahun ke tahun dikarenakan
harga bahan baku yang beruktuasi setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi nilai dan kuantitasnya.
Hal ini disebabkan oleh cuaca yang sangat mempengaruhi produksi kacang mete.
Pada tahun 2015 jumlah ekspor ke Korea Selatan sangat sedikit, namun kemudian mengalami
peningkatan di tahun 2016 dan 2017 yang cukup signikan walaupun tahun 2018 sempat mengalami
penurunan. Tahun 2019 jumlah ekspor Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Perlu dicatat, bahwa konsumen di Korea Selatan lebih menyukai kemasan kacang mete yang dicampur
dengan kacang lainnya (mixed nuts). Sebab dengan dikemas dalam kemasan mixed nuts lebih
mengandung aneka nutrisi. Biasanya dalam satu kemasan berisi kacang almon, kismis, kacang mete,
kacang kenari (walnut), cranberry.

“Dengan bervariasi jenis kacang-kacang tersebut dalam satu kemasan
memungkinkan Indonesia untuk mengekspor kacang mete mentah
maupun kering yang belum dilabeli merek untuk diolah kembali,
dan dikemas dalam kemasan mixed nuts yang disukai masyarakaat
Korea Selatan.”
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Peluang Ekspor Indonesia
Indonesia memiliki peluang besar untuk menguasai pasar Korea Selatan. Indonesia tercatat sebagai
salah satu penghasil kacang mete terbesar di dunia dan tiga besar negara pemasok utama ke Korea
Selatan. Potensi komoditas kacang mete Indonesia sangat tinggi dengan luas areal perkebunan sebesar
87 ha.
Potensi jambu mete Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Ekspor yang
dominan dalam bentuk mete mentah, telah menyebabkan petani dan kalangan industri pengolahan
kehilangan peluang mendapatkan nilai tambah. Potensi nilai tambah dimaksud mencapai Rp 8 – 11
juta/hektar, masing-masing Rp 6 – 9 juta/hektar (dari kacang mete), dan sebesar Rp 2,016 juta/hektar
(dari CNSL).
Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak bisa dipungkiri jika suatu saat Indonesia akan menjadi
penghasil nomor satu kacang mete ekspor untuk Korea Selatan mengalahkan India dan Vietnam.
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Indonesia harus mewaspadai dua negara
teratas pengeskpor kacang mete untuk Korea
Selatan, yakni Vietnam dan India. Namun
secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa
Vietnam dan India bergantung pada impor
bahan baku kacang mete mentah sebagai
bahan baku dari kacang mete olahan atau
matang.
Sektor pertanian adalah andalan Vietnam. Tak
hanya memenuhi kebutuhan beras di Asia,
Vietnam juga berkontribusi dalam memenuhi
kebutuhan ekspor kacang mete global. Meski
ekspornya tinggi, tetapi Vietnam bukanlah
penghasil kacang mete terbesar di dunia.
Penghasil terbesar adalah India. Tahun 2015,
India menghasilkan 172 ribu ton kacang mete
gelondongan atau mewakili 23%
produksi global. Sedangkan
Vietnam hanya
mam
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pu memproduksi
113 ribu ton atau
sekitar 15% dari
total produksi global.
Produksi domestik Vietnam hanya mampu
menghasilkan 113 ribu ton kacang mete, tetapi
dalam daftar ekspornya tercatat 330 ribu ton.
Laporan Xinhua tahun 2012 mengungkapkan
jika untuk menggenjot ekspor kacang mete,
Vietnam terpaksa mengimpor sekitar 300 ribu
ton kacang mete gelondongan dari negaranegara ASEAN, India dan juga Brasil. Kacang
gelondongan itu diolah lalu di ekspor ke negaranegara lainnya seperti Amerika, Cina bahkan
ada yang diekspor lagi ke India.
India berada di posisi kedua untuk ekspor
kacang mete ke Korea Selatan. India
memproses sebesar 1,59 juta ton kacang mete
setiap tahunnya meskipun hanya
menghasilkan sekitar separuh jumlah yang
diproses. Karena kapasitas pengolahan yang
besar, India mengimpor kacang mete dari Afrika
dan Kamboja, termasuk Indonesia. Kondisinya
mirip seperti Vietnam. Untuk pemenuhan
kekukarangan bahan baku produksi tersebut
India mengambil kacang mete basah dari
beberapa negara yang telah disebutkan
sebelumnya.

“..untuk menggenjot ekspor kacang mete,
Vietnam terpaksa mengimpor sekitar 300 ribu
ton kacang mete gelondongan dari negara-negara
ASEAN, India dan juga Brasil.”

SWOT

Di dalam melakukan sebuah penetrasi produk
terutama untuk Fresh or dried cashew nuts
diperlukan sebuah strategi yang tepat sasaran, oleh
karena itu berikut adalah analisa SWOT dari Fresh or
dried cashew nuts untuk pasar di Korea Selatan:
Strengh (Kekuatan)
Indonesia memiliki kekuatan salah satunya yaitu
potensi lahan yang luas untuk produksi kacang
mete. Sedangkan negara competitor seperti Vietnam
bergantung pada impor sebagai bahan baku kacang
mete olahan. Jika Vietnam tidak menggenjot impor
kacang mete gelondongan dari negara lain maka
sudah tentu volume ekspornya akan berkurang.
Situasi ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk
meningkatkan ekspor kacang mete ke Korea
Selatan.
Weakness (Kelemahan)
Produksi kacang mete
gelondongan Indonesia tahun
2015 sebesar 12 ribu ton atau
sekitar 2% dari total produksi
global. Tentunya ini sangat jauh
dibandingkan India atau
Vietnam. Apalagi produksi
dalam negeri terbilang masih
rendah karena menghasilkan
kurang lebih 300kg/ha
dibandingkan Vietnam dengan
produksi kurang lebih 2000 kg/ha.
Selain itu, Kebanyakan areal perkebunan mete
adalah milik petani dengan teknologi yang
sederhana. Sehingga tak heran jika hampir 68
persen produk mete Indonesia yang di ekspor masih
dalam bentuk gelondongan.
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Oportunity (Kesempatan)
Meskipun ekspor olahan kacang mete Vietnam
mencapai USD1,9 miliar, atau naik 25,2% dari
tahun sebelumnya, pasokan kacang mete impor
hanya sebesar 363.000 ton (46%). Industri
pengolahan Vietnam hanya mampu mengamankan
653.000 ton kacang mete mentah, dimana
370.000 ton dilengkapi dengan pasokan domestik
dan pembelian dari Kamboja melalui perdagangan
perbatasan.
Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk Indonesia
menjual komoditas kacang mete dikarenakan
Vietnam masih mengandalkan pasokan kacang
mete basah dari negara lain. Sehingga sebenarnya
kacang mete yang diekspor oleh Vietnam bukan
berasal dari negara mereka, melainkan pasokan
kacang mete basah luar negeri.
Threat (Ancaman)
Masalah utama mete Indonesia adalah rendahnya
produktivitas tanaman dan mutu produk yang
dihasilkan. Industri pengolahan mete menghadapi
kendala berupa kontinuitas ketersediaan bahan
baku. Hal ini karena dalam setahun musim panen
jambu mete, umumnya hanya empat bulan (Juli –
Oktober), sehingga pada akhirnya menjadi salah
satu faktor tidak berkembangnya industri
pengolahan mete, baik pada skala rumah tangga
maupun pada industri menengah.

STRUKTUR PASAR
Kondisi pasar Fresh or dried cashew nuts di
Korea Selatan secara umum digambarkan
sebagai pasar oligopolistik dimana beberapa
produsen menjual dengan jenis barang yang
serupa namun karakteristiknya berbeda.

KETENTUAN PEMASARAN

ASPEK
PEMASARAN

Pasar Korea Selatan memiliki tantangan
tersendiri. Oleh karena itu, strategi yang efektif
diperlukan oleh pengusaha Indonesia untuk
mengatasi tantangan tersebut. Beberapa
strategi yang dapat dilakukan antara lain
adalah:
a. Meningkatkan kualitas produk
Korea Selatan memberlakukan peraturan yang
ketat dalam memutuskan produk impor,
seperti:
1) Kualitas bahan baku;
2) Kebersihan produk; dan
3) Proses produksi.
b. Menjalin kerjasama dengan perwakilan
dagang di luar negeri.
Pengusaha Indonesia harus aktif dalam
mencari informasi mengenai pasar Korea
Selatan, pencarian informasi ini dapat
dilakukan dengan cara menghubungi
Perwakilan Dagang Luar Negeri Indonesia
di Korea Selatan dalam hal ini KBRI Seoul
dan Indonesian Trade Promotion Center
(ITPC) Busan.
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c. Memahami Selera Pasar
Mengidentikasi selera pasar yang akan
dituju memiliki peranan penting untuk mampu

menarik perhatian konsumen, dengan
melakukan riset dan pengumpulan data dari
berbagai sumber terkait tren produk dalam
jangka waktu tertentu.
d.Memiliki Website perusahaan
Salah satu cara efektif dalam memperkenalkan
produk maupun perusahaan secara
global adalah memiliki website. Oleh karena itu
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam menampilkan informasi di website
perusahaan, yaitu :
1) Prol perusahaan: latar belakang
terciptanya perusahaan, alamat, serta
email perusahaan.
2) Katalog jenis produk lengkap beserta
informasi dan harga produk.
3) Sertikasi yang sudah diperoleh dan
diakui secara internasional.
4) H i l t o n g a t a u S u c c e s s S t r o n g
keberhasilan mengekspor ke negaranegara lain (AS dan Eropa merupakan
salah satu negara yang menjadi
trendsetter masyarakat Korea Selatan).
5) A k a n l e b i h m e m u d a h k a n b i l a
menggunakan bahasa negara tujuan
ekspor.
6) Customer service yang baik dengan
respon cepat saat ada pertanyaan dari
calon konsumen.
7) Menggunakan media sosial yang
sering digunakan oleh pengguna di
Korea Selatan (Instagram, YouTube dan
blog naver).

Saluran
Distribusi
Jalur distribusi Fresh or dried cashew nuts secara umum masih sesuai
standar baku Korea Selatan dan secara detail bisa dilihat sebagai
berikut:

Alur Pembelian Secara Umum
Large foreign supplier

Smaller foreign supplier

Kebijakan Tarif
Berdasarkan kebijakan FTA ASEAN – Korea, tarif untuk komoditas Fresh or dried
cashew nuts dari Indonesia adalah 0%.

Pengurusan Izin Import
Indonesia sebagai anggota ASEAN yang ikut menandatangani FTA bersama
dengan Korea Selatan diharuskan mengikuti import clearence FTA, form D bagi
eksportir Indonesia.

Prosedur Impor (Import Procedures)
Local distributors:
Confectioners and
other food
manufacturers

Local subsidiaries &
branches of
foreign suppliers

Wholesalers

Wholesalers

Retailers
Larger product flow
Smaller product flow

Consumers
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Importers/agents

Guna mengurangi kekhawatiran terhadap proliferasi zat berbahaya. Korea
Selatan menetapkan regulasi peningkatan Manajemen keamanan makanan
impor untuk keamanan pangan di Korea, hal ini untuk meminimalisasi
kemungkinan adanya kejadian yang tidak diinginkan atau yang berbahaya di
kemudian hari. Pemerintah Korea juga memberlakukan UU khusus tentang
Impor Manajemen Keamanan Pangan dan sub-ketentuannya didirikan untuk
memasukkan rincian seperti inspeksi berbasis melihat pengalaman impor
sebelumnya.

Kebijakan Food Labeling System
Untuk memberi pelayanan kepada konsumen dengan informasi yang lebih akurat tentang produk
makanan, MFDs menerapkan peraturan terkait dan standar yang membutuhkan pelabelan nama
produk, bahan, diproduksi dan tanggal kadaluwarsa (kualitas tanggal retensi), isi bersih, identitas
dan tempat prinsip bisnis, dan gizi informasi, serta petunjuk sanitasi untuk penyimpanan yang
aman dan peringatan pada kemasan dan wadah. Seperti yang tertuang pada Undang- Undang
sanitasi makanan (Food Sanitation Act) dan Undang-Undang keputusan penegakan sanitasi
makanan (Enforcement Decree of Food Sanitation Act).

Labelling produk makanan
Sumber: www.mfds.go.kr/
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“Pemerintah Korea Selatan
mewajibkan pelabelan nutrisi tentang
makanan termasuk juga margarine, snack, fats. Alasannya,
untuk memberikan informasi secara jelas mengenai produk apa yang
dikonsumsi masyarakat.”

Perincian Pelabelan Makanan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Health fungtional food' label and image
Product name
Identity and principle place of business
Expiration date storage method
Contents
Intake instructions including intake
amount and method
9. Raw material contents
10. Expression that this product is not a
pharmaceutical product used for desease
prevention or treatment
11. Othe matters dened by the detailed
labeling standards for health functional
foods

Source: www.mfds.go.kr/

Standar sertiﬁkasi untuk produk makanan
di Korea Selatan
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1.Nutree (import from vietnam product)
Roasted Cashew Nut
500 gram x 2
20.000 Korea Won

Berikut adalah contoh
produk kacang mete kering
ataupun segar yang ada
di Korea Selatan:
1.Mountain &Field
Roasted Cashew Nut
(Bahan baku produk ini berasal dari India,
namun produk Korea)
1.2 kg - 18.000 Korea Won

1.Boryeong Moolsan
Raw Cashew Nuts 500 gram,
9.000 Korea Won
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Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google

Pameran Tahunan
No.
1
2
3
4
5
6

Nama Pameran

International Food Industry Exhibition
Busan International Food Exhibition
Gwangju International Food Fair
Food Week
Import Food Fair / Household Exhibition
Seoul International Bakery Fair

Website
Seoulfood.or.kr
www.bofas.com
www.foodshow.kr
www.foodweek.co.kr
www.igf.co.kr
www.difa.or.kr

Daftar Importir
No. 
1
2
3
4
5
6
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Nama Perusahaan

Daebong Food Corp.
Dongwoo Nongsan Co, Ltd
Kumho FG Co Ltd
Yeolmaemaul Co Ltd
Darim Nutsville Co Ltd
Apsun Foods &Goods Co Ltd

Berdasarkan UU Kerahasiaan Data
maka informasi lengkap mengenai Importir
tidak dapat dipublikasikan.
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan

Daftar Nama Perwakilan Indonesia di Korea Selatan
Kedutaan Besar Republik Indonesia
untuk Korea Selatan
Seoul 55 Yeoeuido-dong,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul 150-010, Republik Korea
Telp : +82-2-783-5675/77
+82-2-783-5371 atau 72
Fax : +82-2-780-4280
Website : https://www.kemlu.go.id/seoul

Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC)
Busan1st ﬂoor, #103
Korea Express Building
1211-1 Choryang-dong, Dong-gu,
Busan, Korea Selatan
Telp : +82-51-441-1708
Fax : +82-51-441-1629
E-mail : Itpc_kor@kemendag.go.id
Website : https://itpc-busan.kr/?lang=id

Daftar Nama Perwakilan Korea Selatan di Indonesia
Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 57 Jakarta Selatan 12950
Tel : +62-21-2967-2555
Fax : +62-21-2967-2556 / 2557
E-mail : koremb_in@mofat.go.kr

KOTRA (Korea Trade Promotion Corporation)
JakartaWisma GKBI, 21F Suite 2102
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Tel : +62-21-574-1522
Fax : +62-21-572-2187

KOICA
(Korea International Cooperation Agency)

Jl. Gatot Subroto No.58,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Kamar Dagang Korea Selatan Dan Indonesia di Indonesia dan Korea Selatan
Korea Trade Center Indonesia,
Korea Association Building 2nd ﬂoor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.58 Jakarta 12780
Phone:+62-21-521-2515 / +62-21-527-2054
Fax:+62-21-521-2486
E-mail: info@innekorean.or.id
Association of Foreign Trading Agent Korea
KOIMA Building, Hangang-ro 2-ga,
Yongsan-gu, Seoul,
Phone:+82-2-792-1581/4
Fax:+82-2-785-4373
E-mail: aftakol@magiclink.dacom.co.kr

Kamar Dagang dan Industri Indonesia(KADIN)
Menara Kadin Indonesia 29th ﬂoor
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3 Jakarta 12950
Phone:+62-21-527-4484
Website: www.kadin-indonesia.or.id
Asosiasi Perdagangan Korea Selatan
(Korea Trade-Investment Promotion Agency)
300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seoul
Phone:+82-2-3460-7114
Fax:+82-2-3460-7777
Website:www.kotra.or.kr/?lang=id

